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Panenky Anny Šlesingerové v muzeu

Výstavní sál „Ve Svatojánské“  Muzea Jindřichochradecka hostí již po několik sezón
výstavy nejrůznějších typů hraček. V minulosti to byly například historické hračky,
modely vláčků nebo modely papírové. V letošním roce bude možno od 15. května do
30. prosince shlédnout ve výstavním sále porcelánové panenky z dílny Anny
Šlesingerové. Tato Češka žijící v sousedním Německu nedaleko Norimberka vyrábí

panenky již téměř dvacet let. K „panenkářskému“
řemeslu se dostala neplánovaně, když se dozvěděla, že
porcelánové panenky lze vyrábět doma. Postupně se ve
výrobě zdokonalila natolik, že se se svými díly
zúčastnila i mnoha soutěží, z nichž si dovezla také
několik ocenění. V současné době sama vede kurzy
výroby porcelánových panenek, věnuje se také jejich
opravám a restaurátorství.

Výroba panenky je poměrně zdlouhavá záležitost.
Hrubá výroba jedné panenky trvá minimálně devět
dnů. Nejdříve se musí vyrobit forma, pak se z por-
celánu odlije model, který se opracuje, očistí a dá do
pece vypálit. Mezitím se musí vyrobit tělo a obleček
pro panenku. Po vypálení jsou všechny komponenty
spojeny dohromady i s ručně malovanou hlavičkou.

Vrcholem tvorby Anny Šlesingerové jsou portrétní
panenky, jenž mají obličej vytvořen podle konkrétního člověka. Tento módní trend je
velmi náročný nejen na výrobu, ale také finančně. Portrétní panenka se prodává téměř
za třicet tisíc a práce, která na ní musí být velmi precizní, trvá až tři měsíce.

Samotná výstava představí několik desítek panenek nejrůznějších typů vyrobených
jak podle historických vzorů, tak podle fantazie autorky. Součástí výstavy bude také
velká soutěžní přehlídka prací amatérských i profesionálních tvůrkyň panenek
z domova i zahraničí, která se uskuteční od 11. do 13. září 2009 v bývalém minoritském
klášteře. Soutěž je otevřena veřejnosti, takže se může přihlásit každý zájemce. Téma
soutěže je „Vánoční příběh“  a podrobné informace je možno získat na adrese
j.slesinger@t-online.de nebo v Muzeu Jindřichohradecka. Přihlášky do soutěže nutno
zaslat nejpozději do 31. července. Součástí soutěže bude také burza panenek, kde bude
možno získat nejenom panenky, ale také materiál k jejich výrobě. Předpokládá se též
ukázková výroba panenek paní Annou Šlesingerovou.

S tvůrkyní se mohou milovníci panenek setkat osobně již na vernisáži výstavy „Svět
panenek“  ve čtvrtek 14. května v 16 hodin.

Alexandra Zvonařová

Výstava fotografií z Afghánistánu

Čeští vojáci působili v posledních dvou desetiletích v řadě míst v Evropě a Asii,
k jedné z nejnebezpečnějších misí patřila ta do Afghánistánu. V roce 2007 tam Armáda
ČR vyslala již pátý kontingent, složený z příslušníků 43. výsadkového mecha-
nizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení. Vojáci z chrudimského praporu
v sestavě mezinárodních sil ISAF prováděli po čtyři měsíce vojenské operace
v provincii Badakšán na severovýchodě Afghánistánu. Byli nasazováni k pravidelné
průzkumné činnosti, ochraně a obraně
základny Provinčního rekonstrukčního
týmu Fajzabád, ochraně specialistů
tohoto týmu či významných politiků,
plnili úkoly jednotky okamžité reakce
QRF, společně hlídkovali s příslušníky
Afghánské národní policie a podíleli se i
na humanitární pomoci místnímu
obyvatelstvu.

Atmosféru života našich vojáků i místních obyvatel v této hornaté krajině přibližuje
výstava Fotograf ie z Afghánistánu, kterou bylo možné shlédnout např. v budově
Velitelství NATO v Bruselu, v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR či na Univerzitě
obrany v Brně. V měsíci květnu si ji mohou prohlédnout i návštěvníci Muzea
Jindřichohradecka v prostorách křížové chodby bývalého minoritského kláštera.

red.

Jindřichohradecký advokát Eduard Lederer

Před 150 lety se v Chotovinách nedaleko Tábora narodil významný představitel
českožidovského hnutí JUDr. Eduard Lederer, který si v Jindřichově Hradci v září 1890

otevřel advokátní kancelář. Kromě práce právníka se
intenzívně věnoval literární práci, napsal řadu básnických
a prozaických prací i divadelních her, většinou pod
pseudonymem Leda. Jeho bibliografie obsahuje desítky
časopiseckých textů a přes čtyřicet samostatných publi-
kací, které vedle beletrie zahrnují i jeho politické reflexe.
Lederer se totiž nevyhýbal společenskému a politickému
dění, byl přívržencem Masarykovy realistické strany
a postupně se stal jednou z vůdčích osobností česko-
židovského hnutí. V Jindřichově Hradci, kde si v r. 1904
nechal postavit secesní vilu, byl v roce 1906 zvolen do
městského zastupitelstva, maloměstské politické poměry
podrobil kritice ve spise Epištoly k Jindř.-Hradeckým. Po
válce odešel do Prahy, kde do roku 1925 působil na
ministerstvu školství, styky s J. Hradcem udržoval i nadá-
le, pomáhal prosazovat jeho zájmy na ústředních úřadech

(např. návštěvu T. G. Masaryka v J. Hradci aj.), přednášel tu a sbírky jindřichohradec-
kého muzea obohatil o řadu exponátů. Výstava v konferenčním sále muzea připomene
jeho plodný život, ukončený před 65 lety v terezínském ghettu.

František Fürbach



Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci květnu otevřeno denně mimo pondělí
od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.

Městská vyhlídková věž je otevřena vždy o víkendech a o svátcích od 10.00 do
12.30 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Výstavní prostory Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici budou postupně
zpřístupňovány během měsíce května. Konferenční sál a křížová chodba bývalého
minoritského kláštera budou otevřeny (denně kromě pondělí) od 8. května, výstavní sál
od 15. května 2009.

Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou byla přestěhována z budovy
muzea na Balbínově náměstí do nově zrekonstruovaných prostor bývalého
minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici.

Muzejní knihovna a badatelna poskytuje služby pro veřejnost v pondělí a ve středu
od 12.30 do 15.30 hodin.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na výstavu obrazů nazvanou
PORTRÉTISTA, KRAJINÁ Ř A „NOVODOMENSISTA“ FRANTIŠEK PRCHLÍK,
jež je veřejnosti přístupná ve výstavní síni „13“  na Balbínově náměstí a která potrvá
do 30. srpna 2009.

V konferenčním sále muzea ve Štítného ulici je od 8. května přístupná výstavka
OSUDNÝ ROK, která připomíná události od září 1938 (mobilizace, důsledky
Mnichova), přes březen 1939 (okupace, vznik Protektorátu Čechy a Morava) až po září
1939 (začátek druhé světové války) a jejich vliv na život obyvatel města Jindřichova
Hradce a okolí.

Muzeum Jindřichohradecka a Proboštství Jindřichův Hradec Vás srdečně zvou
na nedělní DEN S PREMONSTRÁTY. Součástí komponovaného odpoledne je odpolední
koncert, na němž vystoupí varhaník Strahovského kláštera Vladimír Roubal, a přednáška
opata Královské kanonie premonstrátů na Strahově Michala Pojezdného nazvaná Seznámení
s klášterem na Strahově. Koncert se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v neděli
3. května 2009 od 13.30 hodin, přednáška bude následovat v konferenčním sále muzea
ve Štítného ulici.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na vernisáž výstavy FOTOGRAFIE
Z AFGHÁNISTÁNU , která se koná ve čtvrtek 7. května 2009 od 16.00 hodin
v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici. Výstava potrvá
do 30. května.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás srdečně
zvou na přednášku RNDr. Jana Pokorného, CSc. a Ing. Petra Hesouna nazvanou
PROČ CHRÁNÍME STROMY , jež se uskuteční v pondělí 11. května 2009 od 19.00
hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy SVĚT PANENEK
(panenky z dílny Anny Šlesingerové), která se bude zahájena ve čtvrtek 14. května
2009 v 16.00 hodin ve výstavním sále muzea ve Štítného ulici. Výstava panenek potrvá
do 30. prosince 2009.

Jindřichohradecké muzeum zve všechny sportovně naladěné občany i návštěvníky
města Jindřichova Hradce a okolí na XII. ročník tradiční soutěže BĚŽ NA VĚŽ,
v níž účastníci rozdělení do pěti kategorií (dívky do 15 let, chlapci do 15 let, mládež
do 25 let, dospělí nad 25 let a senioři nad 35 let) závodí o to, kdo nejrychleji zdolá
153 schodů městské vyhlídkové věže. Soutěž, jejíž součástí je i zábavný kulturní
program, se uskuteční v sobotu 16. května 2009, prezentace od 8.30 hodin, zahájení
závodu v 9.00 hodin. Pro všechny závodníky je připraven diplom, vítězové
jednotlivých kategorií si odnesou pohár, absolutní vítěz obdrží putovní pohár ředitele
Muzea Jindřichohradecka.

K lub historie letectví Jindřichův Hradec a muzeum Vás srdečně zvou na přednášku
LETCI Z JIND ŘICHOHRADECKA NA BOJIŠTÍCH II. SV ĚTOVÉ VÁLKY,
kterou v pátek 29. května 2009 od 18.00 hodin v konferenčním sále muzea přednesou
Mgr. Vladislav Burian a Vladimír Vondrka.

Muzeum Jindřichohradecka a Unie Roska, jež připravily výstavu výtvarných děl
osob nemocných roztroušenou sklerózou nazvanou MÁM RS... NO A CO?! , která je
veřejnosti přístupná od 30. dubna 2009 ve výstavní síni muzea v kapli sv. Víta
na Balbínově náměstí, Vás srdečně zvou na komponované odpoledne v rámci
SVĚTOVÉHO DNE ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY. Akce bude probíhat ve středu
27. května od 15.00 hodin v atriu muzea na Balbínově náměstí, v případě nepříznivého
počasí v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Bližší program bude uveden
na plakátech.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy EDUARD
LEDERER A JINDŘICHŮV HRADEC , která se uskuteční ve čtvrtek 28. května
2009 od 16.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Výstava potrvá
do 30. prosince 2009.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na tradiční MUZEJNÍ NOC, při níž
bude představena nově zrestaurovaná renesanční voliéra v atriu muzea na Balbínově
náměstí. V pátek 29. května 2009 od 21.00 do 23.00 hodin bude pro návštěvníky
mi mořádně zpřístupněn i „parkán“  s vyhlídkou na Nežárku a otevřeny budou výstavy
probíhající v budově na Balbínově náměstí. Součástí programu bude i hudební
a divadelní vystoupení.
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